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Take On Me / Answer Me, My Love / Compassion / I Go / Blue Eyes Awake / Crying In The Rain / What It 
Means To Me / You Stole My Heart / I Will Always Love You / Kiteflyers Hill / Om natten.

Inger Marie Gundersen (voc), Per Willy Aaserud (tp), Lars Jansson (p), Ulf Wakenius (g), 
Jesper Bodilsen (b), Morten Lund (d) + Rasmus Solem (keyb, producer).

Presse fotos i høj opløsning kan downloades på www.dennislynge.dk/clients/sundance/11122_ingermarie

I forbindelse med indspilning og udgivelse af “By Myself ”i 2006, ind-
ledte Inger Marie et samarbejde med den svenske guitarist Ulf Wakenius. 
Samarbejdet har været til stor inspiration for begge og har siden ført dem 
sammen på mange live jobs og koncerter rundt omkring i verden. På den 
efterfølgende udgivelse, “My Heart Would Have A Reason” blev Inger 
Marie produceret af en anden stor svensker, guitaristen Georg Wadenius, 
men på den nye udgivelse, “For You”, er Ulf igen med i studiet. Denne 
gang med noget af et Skandinavisk dream team bestående af Lars Jansson 
(S) på piano, Jesper Bodilsen (DK) på bas og Morten Lund (DK) på trom-
mer - samt på en række numre norske Per Willy Aaserud og hans guld 
bestøvede trompet. Tilsammen med Inger Marie gør disse fremragende 
musikere denne nye cd udgivelse til noget af en æstetisk nydelse.

Inger Marie Gundersen bor i den sydnorske by Arendal, en by ved 
fjorden, hvor husene kravler ned af klippe skråningerne. Det er denne 
hverdag, disse smukke omgivelser, der beånder sangerindens inderlige 
fortolkninger af en stribe mere eller mindre kendte, nænsomt udvalgte 
sange. På denne udgivelse findes en udgave af vel nok den mest suc-
cesfulde sang fra nogen norsk popgruppe, AHA’s, Take On Me, men er 
man ikke lige fortrolig med teksten, er genkendelsen ikke entydig, for 
Inger Marie gør hver sang til sin egen. Stilen er tilbagelænet og vokalen 

urokkelig sikker i fraseringerne, hun har simpelthen sin helt egen sound 
og tør vælge et repertoire, der er bredere end den traditionelle ameri-
kanske sangbog.

I sit hjemland har Inger Marie været en velbevaret hemmelighed, og vejen 
til hendes store fanskare verden over er gået “fra mund til mund”. Det er 
ikke et enkelt hit, en usædvanlig video, et lækkert look eller utidig opfør-
sel, der har gjort Inger Maries kunst kendt. Hendes våben er en stemme, 
som er så meget Inger Marie, og som uundgåeligt vil brænde sig fast, når 
man først har stiftet bekendtskab med den. Hendes afstressede tilgang til 
musikken er fascinerende, og hver sang er en kærlighedserklæring til livet 
- melankolien, ja, den genkender vi, følelserne banker på. Det er vel det, 
der er musikkens væsen.

Nogle dage i maj 2011, i Lars Nilsson’s Nilento Studio lidt uden for 
Gøteborg, mødtes Inger Marie, de 5 Skandinaviske musikere og den nor-
ske producer Rasmus Solem og skabte magiske øjeblikke, som vi andre nu 
kan få del i. Inger Marie søger ikke musikalsk ekvlibrisme, hun søger for-
dybelsen og finder den hos netop disse musikere, som trods deres instru-
mentale fortræffeligheder ikke spiller en tone for meget. Her er det musi-
kalske overskud, der gør fordybelsen mulig. Vi hører suset fra Arendal !


